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Presentation LG: 2020-12-02

Bakgrund och uppdrag för
översynen
Bakgrund
Hässelby-Vällingby har under sommaren och
hösten 2020 låta genomföra en
organisationsutredning med fokus på de
administrativa funktionerna i
stadsdelsförvaltningen.
Syftet är att förvaltningen behöver inventera hur
väl nuvarande resurser, organisation,
uppdragsfördelning och arbetssätt motsvarar
nuvarande och kommande behov.
Det finns ett uttalat behov av att tydliggöra
rollfördelning och uppdrag inom förvaltningen för
att öka målkvaliteten och känslan av
sammanhang.
I dagsläget uttrycks en otydlighet i organisation,
uppdrag och ansvarsfördelning. Det blir också
allt viktigare att det kommunala uppdraget
genomförs på ett kostnadseffektivt sätt.

Uppdrag
Undersökningen omfattar att utreda de
administrativa funktionerna och ta fram förslag på
hur den framtida verksamheten bör utformas för ett
optimerat resursutnyttjande med kvalitet och stark
måluppfyllelse.
Detta utifrån det samlade verksamhetsbehovet inom
stadsdelens avdelningar.
I uppdraget ingår:
• Nulägesbeskrivning av verksamheterna utifrån
ansvar, roll, uppdrag och verksamhetsinnehåll
• Definiera behov av stöd från övrig verksamhet
inom stadsdelen
• Identifiera och kartlägga upplevda utmaningar och
utvecklingsområden avseende berörda
verksamheter
• Identifiera eventuella dubbleringar av resurser
som jobbar med samma frågor i olika delar av
organisationen
• Ta fram förslag på framtida organisering
• Identifiera behov av förändrade/utvecklade
processer i organisationen för att uppnå effektiv
och fullt ut kvalitetsdriven verksamhet med
utgångspunkt i stadsdelens samlade behov

Förslag till de organisatoriska justeringarna av de
administrativa resurserna efter risk och
konsekvensanalyser
Grunder för vidareutveckling:
•

Omfördela ansvarsområden inom ramen för de administrativa enheterna utifrån
upplevda brister och otydlighet, samt för att tillskapa mer jämlika enheter utifrån
storlek för att stärka effektivitet och ledningskraft i organisationen

•

Stadsdelsdirektör har en egen stab efter anpassningar och vad som framkommit
utifrån synpunkter. Förutom kommunikationsstrateg ingår även kommunikatör,
ILS samordnare samt projektledare för ESSET i staben.

•

Det bildas en stabsenhet inom den administrativa avdelningen där nämnd,
registratur samt arkiv ska ingå. Säkerhet och trygghetssamordning ska ligga här
utifrån hänsyn taget till budgetdirektiv med mycket fokus på platssamverkan
utifrån trygghetsprogrammet. Här ska även samlas kompetens kring GDPR och
IT frågor.

•

Central kvalitetsutvecklare återgår till äldre

•

Miljösamordnare ligger inom ramen för rollen som strateg för stadsmiljö idag.
Påtalas tydligt från SLK att det skall finna en miljösamordnare i respektive
stadsdel. Detta behöver inför 2021 förstärkas.

Förslag till organisatoriska justeringar av de administrativa
resurserna
Grunder för vidareutveckling (forts):
•

Personalchef ska ingå i ledningsgruppen samt ansvara för intern service såsom
vaktmästeri och kök.

•

Ansvaret för receptionen övergår till vuxenavdelningen.

•

Administrativ assisten från vuxenavdelningens akt och service enhet övergår till
stabsenheten samt att medarbetare inom service-kök övergår till intern service inom
personalenheten.

•

Akt och serviceenheten upplöses. Chefstjänst förhandlas om till verksamhetscontroller till
stabsenheten på vuxenavdelningen och två administrativa assistenter får nya chefer men
med liknande arbetsuppgifter.

•

Tydliggör roll och uppdrag för respektive enhet inom Administrativa avdelningen utifrån
både styrande och stödjande roller och funktioner. Det här arbetet är redan påbörjat och
ska fullföljas under våren 2021. Processer behöver förtydligas och kommuniceras i dialog
med verksamheternas behov och förväntningar.

•

Byt namn på Administrativa avdelningen till Avdelningen för verksamhetsstöd &
stadsmiljö

Hässelby-Vällingby: förslag till organisering av de administrativa
funktionerna – FRÅN 2021-02-01, FÖRSLAG 1

Hässelby-Vällingby
Sanna Halldin Olsson

Plats/Trygghet/
Säkerhet/Kvalitet (4,5st)
Plats/trygghet, projekt (0,5 st)
Säkerhet (1 st)
ILS-samordnare (1st)
Internkontroll/VC (1st)
Samordnare ESSET (1st)

Ekonomi, upphandling och
kvalitet (EC+ 7 (11))
Budgetsamordnare = t f EC
Redovisningsansvarig (1 st)
Ekonomiassistent (1st)
Upphandling/inköp 1 st)
Controllers (4 st)

EC - Maria (tf)
för Carina

Kommunikationsstrateg

Verksamhetsstöd &
styrning

Pirjo Dahlgren Jespersson

Stadsmiljö & lokal
(EC+ 12+ reception)
Parkingenjör (1 st)
strateg stadsmiljö (1 st)
Park (1 st) (konsult)
Lokalstrateg (1 st)
Lokalintendenter( 2 st)
Hyres/avtalsadmin (1 st)
Miljösamordnare/intendent
(ny tjänst 1,0)
Reception extern
Vaktmästar 3,5
EC - Magnus, men inom kort
ersättningsrekrytering

HR, kom & IT
(EC+10)
HR-konsulter (4st)
HR-administratör (1 st)
Kom. strateg* (1st)
Kommunikatör (1st)
IT (2st)
Nämndsekreterare (1 st)
Registrator (1 st)

*Rapporterar till
direktör

EC – Gunilla
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Hässelby-Vällingby: förslag till organisering av de administrativa
funktionerna FRÅN 2021-02-01, efter risk och konsekvensanalys

Hässelby-Vällingby
Sanna Halldin Olsson

Direktörens stab
Kommunikationsstrateg,
kommunikatör
ILS-samordnare (1st)
Esset (1st)

Verksamhetsstöd och
stadsmiljö
AVD chef

Pirjo Dahlgren Jespersson

Stabsenhet

Säkerhetsstrateg (1 st)
Trygghetssamordnare (1 st)
Nämndsekreterare (1 st)
Registrator (1 st)
Arkivansvarig (1 st)
Informationssäkerhetsansvarig/
registrator (1 st)
IT ( 2 st)
Pirjo D Jespersson är t f för
Carina From som är tjänstledig

8 pers inkl chef

Ekonomi och
inköpsenhet

Redovisningsansvarig (1 st)
Ekonomiassistent (1st)
Upphandling/inköp 1 st)
Controllers (4 st)
Maria Larsson förslås som
ekonomichef

8 pers inkl chef

Stadsmiljö och
lokalenhet

Parkingenjör (2 st)
strateg stadsmiljö (1 st)
Lokalstrateg (1 st)
Lokalintendenter( 3 st)
Hyresadministratör (1 st)
Chef är Magnus Rydevik som
går i pension1 mars och
rekrytering pågår av ny chef

9 pers inkl chef

Personalenhet

HR-konsulter (4st)
HR-administratör (1 st)
Vaktmästare + kök (4,5 )
Personalchef är Gunilla
Söderholm och denna
funktion kommer att ingå i
ledningsgruppen

11 pers inkl chef
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